
21.09.2020. 
Отворене две мешовите васпитне групе Предшколске установе у Самаилима 
 

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“, у Самаилима, започела је 
реализацију водеће активности на пројекту Инклузивно предшколско васпитање 
и образовање (ECEC – Inclusive Early Childhood Education and Care) 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије - 
укључивање деце узраста од три до пет и по година у васпитно-образовни рад.  

Отварањем две мешовитне васпитне групе у Самаилима, у васпитно-
образовни рад биће укључено 40 деце, у две групе, кроз полудневни облик 
рада - четири сата сваког радног дана, и то потпуно бесплатно. 

Како истиче помоћник директора Предшколске установе „Олга Јовичић 
Рита“ Краљево Марија Јовановић Ђусић, највећи значај ове активности је што 
ће деца из овог села имати могућност да у свом месту, које је удаљено од града 
Kраљева, имати прилику да буду укључена у васпитно-образовни рад 
Предшколске установе, и то у најважнијем периоду живота - од треће године, 
који је кључни период за целовит развој детета.  

„До сада су, у овом окружењу, деца обухватана само припремним 
предшколским програмима, који су законски, и то само у оним местима где је 
било законских могућности - довољан број деце и адекватно опремљен 
простор. Заједничким напорима представника јединице локалне самоуправе, 
Службе за управљање пројектима и локално економски развој Градске управе 
града Kраљева, Месне заједнице Самаила и Предшколске установе „Олга 
Јовичић Рита“, аплицирано је са једним предлогом пројекта ка Министарству, 
који је одобрен у новембру прошле године. Све активности овог пројекта биће 
финансиране уз подршку Светске банке односно из средстава зајма Светске 
банке. За ову активност средства су издвојена за ангажовање два стручна лица, 
два васпитача који ће реализовати васпитно-образовни рад до децембра 2022. 
године по пројекту, а набављени су и намештај и дидактички материјал“, каже 
Марија Јовановић Ђусић.  

У Самаилима има 82 деце узраста од 0 до 6,5 година, а са околним 
селима - Бапско Поље, Буковица, Лазац, Мрсаћ и Мусина Река, око 180. Две 
новоформиране групе чине углавном малишани из Самаила, али и из околних 
села. Према речима председника Месне заједнице Самаила Ненада Пајића, 
ово је почетак једне лепе приче коју већ годинама покушавају да остваре, а која 
се не би зауставила само на пројектним активностима.  

„Баш због броја малишана на овом простору, настојимо да се направи 
целодневни боравак, заправо вртић, након истека пројекта од две године, како 
би сва деца била обухваћена и имали бисмо и групу деце од нула до три 
године, која тренутно немају могућност да похађају програм. Тиме бисмо 
направили оно што је преко потребно сваком већем селу. Главни предуслов је 
испуњен - деце има, воље и жеље има“, каже председник Месне заједнице 
Самаила изразивши захвалност Предшколској установи која је уложила 
огроман напор у реализацију ове активности, Градској управи на средствима за 
реконструкцију просторија које су биле у лошем стању, мештанима који су 
учествовали у реализацији препознавши важност пројекта.  
 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, са Међународном 
банком за обнову и развој, према унапред постављеним критеријумима, 
саставило је листу општина и градова у Републици Србији који се сматрају 
приоритетним за учешће у Пројекту Инклузивно предшколско васпитање и 



образовање. Подршка спровођењу овог пројекта обезбеђена је путем грантова 
додељених из средстава зајма Светске банке. Предложен Пројекат од стране 
Града Краљева је одобрен у вредности од 4.585.588,00 динара, а уговор са 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја је потписан 21. октобра 
прошле године. 
 У име града, данашњем свечаном почетку реализације дела активности 
присуствовали су помоћник градоначелника за омладину и спорт Никола 
Радевић и заменик градоначелника Вукман Ракочевић, који је захвалио 
Министарству просвете и Међународној банци за обнову и развој, који су град 
Kраљево ставили на приоритетну листу међу 40 градова и општина.  

„Ово је само почетак и ми ћемо наставити да, кроз разне пројекте, 
учествујемо не би ли на тај начин помогли Предшколској установи „Олга 
Јовичић Рита“. Захваљујем Месној заједници Самаила, која је својим учешћем, 
ангажманом и радом, са мештанима, помогла Предшколској установи у 
реализацији пројекта. Веома је битно за локалну самоуправу да смо средства 
добили као грант, као бесповратна средства, као и да је услуга бесплатна за 
све кориснике до децембра 2022. године, до када траје пројекат“, рекао је 
заменик градоначелника Краљева Вукман Ракочевић.  

Представнице Удружења жена „Сачувајмо традицију“ из Самаила, 
донацијом основног материјала за рад својим најмлађим суграђанима, 
пожелеле су срећан почетак рада у просторијама Дома у Самаилима. Како 
истиче председница Удружења Јелена Секулић, чије дете ће такође проводити 
време са другарима у једној од новоформираних група, будући да је запослена, 
родитељима који имају малу децу од великог је значаја што и њихова деца 
имају прилику да буду обухваћена образовно-васпитним активностима 
Предшколске установе, да се друже и социјализују, и то у месту где живе.  

 


